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Ansökan om idéburet offentligt partnerskap (IOP)
– ”Älskade barn”.
Studiefrämjandet Stockholms län
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan om
idéburet offentligt partnerskap (IOP) från Studiefrämjandet
Stockholms län
Sammanfattning
Studiefrämjandet har i juni 2018 inkommit med en ansökan om
idéburet offentligt partnerskap (IOP). Ansökan avser inrättande av
förebyggande föräldraskapsstöd i Tensta genom
studiecirkelmaterialet ”Älskade barn”, föreläsningar och
fortbildning för cirkelledare.
Förvaltningen kan konstatera att ansökan spänner över
verksamhetsområden där stadsdelsnämnden inte har full rådighet.
Vidare har förvaltningens erfarenheter från projektet Älskade barn i
skolan, som vände sig till nyanlända, under perioden 2016-2018,
visat på betydande svårigheter att nå ut till målgruppen.
Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan.
Bakgrund
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Stockholms stads nämnder och styrelser kan ingå idéburet offentligt
partnerskap (IOP). Kommunfullmäktige har antagit Stockholms
stads riktlinjer för IOP (diarienummer 171-84-2017) i vilka
kriterierna för partnerskapet beskrivs. IOP ska bland annat vara på
initiativ från den idéburna organisationen, det ska inte råda en
konkurrenssituation eller ses som en del av det normerande
föreningsbidraget. Dessutom ska båda parter vara med och
finansiera verksamheten, antingen via pengar eller via andra
insatser.
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Syftet med IOP är att skapa långsiktiga relationer med idéburna
organisationer för att dessa i ökad utsträckning ska kunna delta i
och bidra till stadens utveckling.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har genom EU-projektet
Älskade barn i skolan samarbetade med Studiefrämjandet och
utbildningsförvaltningen under 2015-2018. Projektet var
medfinansierat av Asyl, Migrations-, och Integrationsfonden.
Projektet syftade till att genom studiecirklar ge nyanlända familjer
stöd i sin föräldraroll. Totalt deltog 91 personer i projektet.
Studiefrämjandet önskar fortsätta samarbetet via ett idéburet
offentligt partnerskap.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelningen för kansli och kommunikation i
samråd med avdelningen för analys och kvalitet. I beredningen har
jämställdhets- och barnperspektivet beaktats.
Ärendet
Studiefrämjandet har i juni 2018 inkommit med en ansökan om
idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Studiefrämjandet
Stockholms län och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Ansökan
avser förebyggande föräldraskapsstöd i Tensta genom
studiecirkelmaterialet Älskade barn, föreläsningar och fortbildning
för cirkelledare.
Partnerskapet föreslås gälla från den 1 september 2019 och tills
vidare. Möjlighet till ömsesidig uppsägningstid på sex månader
föreslås.
Nedan beskrivs ansökan i korthet.
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Mål
Studiefrämjandet föreslår i ansökan att målen med det föreslagna
partnerskapet är att öka;
 föräldrars kunskaper om deras rättigheter och skyldigheter,
 föräldrars kunskap om barns och ungdomars behov och
rättigheter,
 föräldrars deltagande i familjehusens olika verksamheter och
 förvaltningens dialog med föräldrar i stadsdelsområdet,
Genomförande
Inom ramen för partnerskapet ska nedanstående aktiviteter
genomföras;
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Två utbildningar för cirka 40 nya cirkelledare, personer från
föreningar i Spånga-Tensta stadsdelsområde. Utbildningen
omfattar två heldagar i folkbildningskunskap, pedagogik och
utbildning i materialet Älskade barn. Cirkelledarna ska
genom att hålla cirka 35 studiecirklar utbilda cirka 200
föräldrar.
Cirka 25-30 studiecirklar, anordnade av de cirkelledare som
utbildats inom projektet Älskade barn i skolan, ska hållas.
Detta är tänkt att utbilda 125 föräldrar i stadsdelsområdet.
Vid två tillfällen per år hålla vidareutbildning för cirka 2530 redan utbildade cirkelledare.
Åtta föreläsningar ska arrangeras.
Studiecirklar och föreläsningar i samarbete med skolor och
förskolor i Spånga-Tensta stadsdelsområde ska arrangeras.
Cirkelledare från Älskade barn och expertis från skolan
avser att anlitas.
Studiefrämjandet avser att anställa en projektledare på 25
procent och en projektmedarbetare på 75 procent.

Ansökan beskriver även förslag på representation och
ansvarsfördelning genom en organisation bestående av styrgrupp
och projektgrupp.
Uppföljningen av aktiviteterna inom partnerskapet föreslås ske
genom enkäter, könsuppdelad statistik och intervjuer.
Studiefrämjandet avser att ansvara för uppföljningen.
Ekonomi
Den totala kostnaden per helår beräknas till 1 010 000 kronor varav
588 000 kronor avser kostnader för löner och 423 000 kronor
omkostnader för ledarutbildning, arvoden till cirkelledare,
föreläsare, administration, material etcetera.
Studiefrämjandets medfinansiering föreslås omfatta
fördjupningsutbildningar för cirkelledare samt folkbildningsmedel.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Analys och kvalitet
Fagerstagatan 15
Box 4066
16304 Spånga
Växel 08-50803000
Fax
spanga-tensta@stockholm.se
stockholm.se

Synpunkter och förslag
Förvaltningen erbjuder familjerådgivning och föräldraprogram
inom till exempel Föräldraskap I Sverige, Alla Barn i Centrum
(ABC) och Komet. Vidare görs satsningar på främjande och
förebyggande föräldrastödsande insatser inom projektet Starkt tidigt
stöd i samverkan (STIS).
Förvaltningen anser att det i stadsdelsområdet finns behov av att
stödja föräldrar i deras föräldraroll. Vidare anser förvaltningen att
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de föreslagna målen i ansökan om idéburet partnerskap (IOP) är
förenliga med det förebyggande arbete som bedrivs.
Dock konstaterar förvaltningen att ansökan är otydlig inom vissa
områden, exempelvis hur ett framtida partnerskap ska uppnå det
föreslagna målet om att öka förvaltningens dialog med föräldrar i
stadsdelsområdet. Dessutom saknar stadsdelen de familjehus som
omnämns i ansökan. Stadsdelsnämnden har inte heller rådighet över
utbildningsfrågor, annat än inom förskolan, varpå de riktade insatser
mot övriga delar av utbildningsväsendet som föreslås är beroende
av samverkan med utbildningsförvaltningen. Vidare har
förvaltningens erfarenheter från projektet Älskade barn i skolan,
som vände sig till nyanlända, under perioden 2016-2018, visat på
betydande svårigheter att nå ut till målgruppen.
Förvaltningen anser därutöver att behovet av föräldrastöd
tillgodoses inom nämndens befintliga verksamheter.
Förvaltningen föreslår mot bakgrund av detta att Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd beslutar att avslå ansökan.
Fredrik Jurdell
Stadsdelsdirektör

Jonas Eliasson
Avdelningschef

Bilagor
1. Underlag för idéburet partnerskap (IOP) mellan
studiefrämjandet Stockholms län och Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning om preventivt föräldraskap med
folkbildningen som verktyg.
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